TERMS OF REFERENCE: PROJECT ASSISTANT ASOSIASI
PRODUSEN BENIH NTT
Posisi:

Project Assistant

Perkiraan Tanggal Mulai:

4 Januari 2022

Lokasi:

Timor, NTT

Perkiraan Tanggal Selesai:

30 Juni 2022

Durasi

6 bulan, maks 120 hari

1. LATAR BELAKANG PROGRAM DAN INTERVENSI
Australia-Indonesia Partnership for Promoting Rural Incomes through Support for Markets in Agriculture
(PRISMA) adalah sebuah program kemitraan pembangunan multitahun yang bekerja untuk
mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. PRISMA
menggunakan pendekatan Pengembangan Sistem Pasar (Market Systems Development – MSD)
melalui kemitraan bersama berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efisiensi pasar
pertanian dan secara berkelanjutan memberikan keuntungan kepada masyarakat miskin. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan pendapatan 1.000.000 rumah tangga pertanian kecil di tahun 2023.
PRISMA beroperasi di enam provinsi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa
Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Papua.”
PRISMA telah mendukung pembentukan Asosiasi Produsen Benih NTT untuk memperkuat kerjasama
antara produsen benih dan meningkatkan kapasitas mereka untuk mengadvokasi aspirasi kepada
pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas produk dan pasar komersial.

2. TUJUAN PENUGASAN
Di tahap awal penguatan Asosiasi, satu orang Project Assistant diperlukan untuk mendukung Pengurus
Asosiasi Produsen Benih NTT dalam membangun jaringan di antara produsen benih di NTT.

3. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Project Assistant agar mendukung Pengurus Asosiasi Produsen Benih NT dalam melaksanakan hal
berikut:
1. membangun komunikasi, koordinasi dan memfasilitasi pertukaran informasi antar produsen
benih di NTT, maupun antara produsen benih dan pihak lainnya
2. melakukan identifikasi calon keanggotaan dan melakukan rekapitulasi data anggota Asosiasi
Produsen Benih NTT (termasuk data profil usaha)
3. mendukung persiapan pertemuan antar pengurus dan/atau anggota Asosiasi Produsen Benih
NTT
4. membantu Pengurus Asosiasi Produsen Benih NTT untuk melakukan finalisasi AD/ART dan
perencanaan kegiatan rutin
5. memberikan laporan kegiatan bulanan kepada Pengurus Asosiasi Produsen Benih NTT yang
diteruskan kepada tim PRISMA

4. KRITERIA SELEKSI
Memiliki kemampuan komunikasi, koordinasi dan negosiasi yang baik
Memiliki komputer/laptop dan fasih menggunakan Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Zoom
(atau sarana online meeting lainnya)
Memiliki kemampuan membuat laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan baik
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Kandidat yang berdomisili di wilayah Timor lebih diutamakan
Memiliki motor dan bisa mengendarai kendaran bermotor, serta memiliki SIM aktif (minimal SIM
C)
Bersedia untuk melakukan perjalanan dalam rangka koordinasi dengan berbagai pemangku
kepentingan
Bersedia menjaga kerahasiaan dan keutuhan organisasi Asosiasi
Memiliki perangkat komunikasi dan akses ke jaringan telepon dan internet yang baik
Memiliki pemahaman terhadap konteks pertanian jagung di NTT
Memiliki pemahaman terhadap konteks sosial budaya NTT

5. RELASI FUNGSIONAL
Terkait teknis penugasan, Project Assistant akan berkoordinasi erat dengan Pengurus Inti dari Asosiasi
Produsen Benih NTT (Ketua, Sekretaris, dan Koordinator Wilayah); sambil menyampaikan hasil kerja
serta jam kerja kepada tim jagung PRISMA (Izzan Fathurrahman/Paskalis Nay/Milka Adriana)

6. JADWAL KERJA INDIKATIF
Max 20 hari dalam sebulan, mulai 4 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 (maksimal 6 bulan)

7. CAPAIAN
Capaian
a. Daftar Kegiatan setiap hari kerja dalam sebulan (Daily
TimeSheet)
b. Hasil Kerja (sesuai penugasan dari Pengurus Asosiasi
Produsen Benih NTT), misalnya dapat berupa:
- File hasil rekap data profil anggota Asosiasi
- List nomor telpon calon anggota Asosiasi yang telah
dihubungi
- Dokumentasi dan Notulen pertemuan pengurus
dan/atau anggota Asosiasi

8.

Batas Waktu
Setiap akhir bulan (saat
menyerahkan timesheet)

PENDAFTARAN

Lowongan pekerjaan akan dibuka hingga 13 Desember 2021.
Anda dapat mendaftar melalui link ini: Project Assistant Seed Producers Association NTT
(Consultant) atau dapat langsung mengirimkan CV ke email recruitment kami.
Kandidat perempuan dan kandidat dengan disabilitas dihimbau untuk mendaftar.
•

Jika Anda mengalami masalah dengan login atau upload CV, atau jika Anda memiliki
masalah lain Anda bisa email ke: recruitment@aip-prisma.or.id.
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